Paris november 2011

Er tilbake i nord etter to uker i Paris hvor jeg gjorde min Reis og Ryk tur.
Hvorfor Paris? Gode kontakter som gjorde at jeg kunne lære mer om lyd og regi og
i tillegg fikk jeg med meg et tre dagers spennende seminar der VKS (Visuelle
kulturstudier) ved UiT deltok.
Landet 21. november i et allerede julepyntet Paris. Deretter fulgte tre dagers spennende
seminar med mitt tidligere studium som samarbeidet med L’ École des hautes études
en sciences sociales i Paris (EHESS), Den norske ambassaden i Paris og Centre
Franco-Norvegien En Sciences Sociales Et Humaines.
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=273350

Eva Joly og Lisbeth Holtedahl (som presenterte mange av sine filmer).
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Dagene ble et dypdykk i antropologisk film, mange fine nye bekjentskaper og gjensyn
med gamle kjente.
Dro deretter mot nord, første stopp hos Josée Coqelin, visuell kunstner (arbeider med
mange utrykk) Vi fikk i hovedsak tid til å bli mere kjent og diskuterte mulige
samarbeidsprosjekter.

Josée Coqelin i sin “nabopark”.

”Regi”
Videre tok jeg toget mot Caen fredags kveld der en mine vertsbedrifter for oppholdet
befinner seg: Théâtre de Saëdi. Regissør Ali Badri som arbeider både med
dokumentarfilm og teater hadde premiere på sin film ”Miroirs d`Exil” – en film om
iranske kunstnere i eksil. Tematisk arbeider Ali Badri med temaer jeg selv er veldig
opptatt av. Han arbeider og med større grad av regi enn jeg er vant til, noe som var
interessant å lære mer om. I forlengelse av premieren var det debatter og poesikveld
knyttet til temaet om innvandring, integrering og det å leve i eksil. For meg var det
spennende å se hvordan filmen ble satt i en større kontekst, knyttet til andre kunst
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utrykk og debatter. I den sammenheng fikk jeg følge Ali Badri som regissør i de videre
arrangementene og være med i tilretteleggingen av disse. Knyttet mange fine kontakter,
ettersom både produsenten, kunstnerne i filmen og andre samarbeidspartnere var
tilstede.

Ali Badri (reggisør i midten) og Sahar (iransk poet) som er med i filmen til høyre, debatt etter premieren

”En øreåpner”
I uke nummer to, var jeg atter tilbake i Paris for å møte vertsbedrift nr to, Diego Losa
som arbeider i Radio France. Min gode venninne og kollega Laila Kolostyak som klipper
filmen min deltok også på kurset. Vi fikk ei uke med givende lydkurs. - lærte om
mikrofoner og utstyr, var ute og gjorde opptak i ulike miljø, så/hørte filmer med musikk
Diego hadde laget, og lærte mye om hvordan tenke lyd til film. Vi diskuterte filmklipp fra
filmen Laila og jeg arbeider med og fikk tenkt nye ideer til hvordan arbeide med
lyddesign. Veldig interessante og lærerike dager som har åpnet ørene mine for nye
lyder.

Diego Losa og meg selv – hører på LYDER.
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Lydstudio i Radio France

Laila og Diego på vei til konsert

Oppholdet var intenst både med læring og sosialt liv til siste slutt. Siste kveld var vi på
konsert med venner av Diego, - Tango Negro og fikk en super internasjonal kveld med
argentisk tango som finale!!
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La Défence – bodde mellom skyskrapere og ”månebyggningner”.
To kjempefine uker passert. Deilig også og atter være tilbake i nord. Takker til Reis og
Ryk og Film i Finnmark for å legge til rette for kunnskap og opplevelser!!!
Kristin Nicolayse 

Hjemme igjen – kaldt og friskt!!! - Filming i Snefjord desember 2011!
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